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Euskal Herria erakargarria da, halaxe da, bai, eta abantaila bat zaigu hala izatea. Baina irudi baikor eta arrai
horren gibelean, errealitate gorabeheratsuagoak ditukegu ere. Biztanleriaren emendatzeak tentsioak sortzen
ditu bizitegia eskuratzerakoan. Beste leku zenbaitetan, demografiaren apaltzeak dakartza arazoak. Nonahi,
biztanleria zahartzen ari da eta prekarietateak kontuan hartzekoa den euskal biztanle kopurua jotzen du.
Ahultasun horiei aurka egiteko eta Euskal Elkargoaren proiektuari koherentzia emateko asmoz, 2017ko
abenduaren 16an, gizarte ekintzako hautuzko eskumena baliatzea erabaki genuen. Hautu hori eginik, gure
indarrak batu nahi ditugu honako hauek egiteko:

• lehengo 10 herriarteko elkargoetan jadanik indarrean zen elkartasun printzioa luzatzea; elkargo haietako
bakoitzak zenbait ekintza eginik zituen hainbat alorretan: haurtzaroa, gazteria, etxeko laguntza,
prekarietatea, osasuna etab.;

• gizarte arazoak eskala egokian lantzea, adibidez, osasunaren alorrean, pobreziarenean eta
prekarietatearenean, herri mailan bakarrik konpon ez daitezkeenak;

• elkargoaren eskumenen artean behar den zeharkakotasuna erraztea, lurralde proiektu koherente

baterako, zeren gizarte kohesioaz interesatzea baita mugikortasun arazoaz arduratzea, bizileku arazoaz,
hiri politikaz, aisialdia eskuratzeaz...

Hemen aurkezten dugun azterketa honek Ipar Euskal Herriaren Gizarte Beharren Azterketa (GBA-ABS) du oinarrian,
bai eta hurbilpen kualitatibo bat, lan taldeei esker, zeinetan 200etik gora pertsonak, erakunde eta elkartek,
eragilek, bai eta hautetsik parte hartu baitute.
Horren lurralde zabalaren izarian egin Gizarte Beharren Azterketa nehoiz ikusi gabeko esperientzia da eta
atzeman ditugun egoeren heterogeneotasunak gizarte kohesio proiektu batera darama, zeina aldi berean
baita:
➜ osoa, Ipar Euskal Herriaren mailan, bere norabide estrategikoetan, Euskal Elkargoari gizarte

garapeneko eskumena emanez;
➜ t okikoa, herritarrentzako zerbitzuen kudeaketan, lehengo HeLEP (Herriarteko Lankidetzarako
Elkargo Publikoak) zaharren segidan, hurbiltasun eta subsidiariotasun printzipioak nagusi eginez.
Hemendik aitzina, herritarren eta lurraldeen arteko kohesio handiagoaren aldeko politika publikoak eraikitzen ditugu.

Jean-René ETCHEGARAY
Euskal Elkargoaren lehendakaria

Beñat CACHENAUT
Euskal Elkargoaren lehendakariordea,
gizarte ekintzaren eta lehen haurtzaroaren arduraduna

PROIEKTU BATEN KRONOLOGIA
2017ko IRAILA-ABENDUA
Lehen haurtzaroa eta haurtzaroaren alorreko hornikuntzak eta zerbitzuak
kudeatzen dituzten herrien, GEUZen (Gizarte Ekintzarako Udal Zentroak)
eta GEHZen (Gizarte Ekintzarako Herriarteko Zentroa) topaketa.

2018ko URRIA - EKAINA
“Herritarrentzako Zerbitzuak” batzordearen 8 bilkura, elkargo
ordezkariekin eta herri kontseilariekin, eztabaidatzeko eta
etapa-puntuak baieztatzeko.

2018ko URTARRILA - EKAINA
●

gizarte

Beharren Azterketa (GBA-ABS) egin zuen Compas bulegoak
(azterketa estatistikoa eta gizarte zibileko eta partaide diren erakundeen
200dik gora ordezkari mugiaraztea, Ipar Euskal Herriko Garapen
Kontseiluarekin elkarlanean).
gidaritza batzorde berezi baten 4 bilkura Departamendu Kontseiluaren
ordezkariekin, Gizarte Beharren Azterketaren fase bakoitza baieztatzeko.

●

Lanen egoeraren 4 aurkezpen Kontseilu Eragilean.

●

4 bilkura Departamendu Kontseiluarekin.

●

2018ko UZTAILAK 5
gizarte Beharren Azterketa eta gizarte kohesio proiektua Kontseilu
Iraunkorreko kideei aurkeztea.
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ZE r G A T i K
G I Z A R T E KO H E S i O
P R O I E KT U B A T ?
Elkartasun gogoa luzatzeko
Herrien arteko elkartasunaren izenean hasiak ziren 10
herriarteko elkargoak jadanik elkarrekin zituzten gaien
inguruan lanean.
Haietako zortzik erabaki zuten, adibidez, lehen haurtzaroa eta
haurtzaroaren aldeko zerbitzuak sortzea. Arrazoi berarengatik
hasi ziren Herriarteko Gizarte Ekintzarako Zentroak adineko
pertsonen edo ezintasun bereziren bat jasaten zuten pertsonen
autonomia atxikitzeko zerbitzuak (etxeko laguntza, janaria
eramatea) eskaintzen. Elkartasun hori ez da baserrialdeetako
herrietara mugatzen, zeren hiriek eta itsas bazterreko herriek

ere partekatzen baitituzte arazo berdinak giza baliabideen
alorrean (lehen haurtzaroa/haurtzaroa, etxeko laguntza)
besteak beste, eta horrek elkarlanerako eta partekatzeetarako
bidea irekitzen du.
Gizarte kohesio proiektuari esker, Euskal Elkargoak
subsidiariotasun printzipioari jarraikiz kudea dezake zenbait
zerbitzu (eskumen hori bere gain hartu nahi duten herrien
nahia onartuz), eta lankidetzak egoki diren mailetan egin
daitezen erraztuko du.

Gizarte arazoak maila egokian lantzea
Osasunaren alorrean, lurraldearen eskaintza antolatzerakoan
oinarritzat hartu behar dira ospitale publikoaren eta
eskuhartzen duen lurraldearen artean sortu beharreko edo
indartu beharreko hurbilpenak. Bizi eremuaren mailan landu
behar dira prebentzio alorreko, ahul diren publikoen (nerabeak,
besteak beste) laguntzaren alorreko, artamendu ibilbideen
segidaren alorreko, osasun eskaintza osoa eskuratzeko aukera
hobetzearen alorreko gai garrantzitsuak. Beste alde batetik,
prekarietate egoerak biderkatzen ari dira: Han-hemen, bizileku
finkorik gabe bizi diren pertsona helduak, guraso bakarreko
familiak, familiarekin lotura moztu duten gazteak... Bai eta
zailago ikusten diren biztanle motak ere: zailtasunetan diren

laborariak, langile pobreak, ikasleak, adineko pertsonak...
Egoera horietan direnek maiz mugitu beharra dute
lurraldean (itsas bazterreko herrien artean, itsas bazterretik
barnealderantz edo barnealdetik itsas bazterrerantz), bizitegia
eskuratzeko aukeraren arabera, lanpostua lortzeko aukeraren
arabera eta gizarte langileek eman orientabideen arabera.
Prekarietateari erantzuna emateko, lehenik eta behin, egoera
horiek hobeki ezagutzeko ahalegina egin beharko litzateke,
Ipar Euskal Herriaren osagai guztiak elkar lotuz. Gizarte
kohesio proiektuak arrapostu egokiak ekarri ahalko dizkigu,
lurraldeen araberako bereizkeriak areagotzen dituzten egungo
lan eskasak gaindituz.

Euskal elkargoaren eskumenen arteko zeharkakotasunak errazteko, lurralde
proiektu koherente baterako bidean
Gizarte ekintza beste dimentsioekin zeharka lan egitea da; gaur
egun, jadanik hala da eta gero eta gehiago izanen da hala: bizitegiak,
mugikortasunak, ekonomiaren garapena...
Halatan, bada, Euskal Elkargoak bere Bizilekuen Tokiko Egitaraua
prestatzen duelarik, horrenbestean laguntzen ari da ere lurralde
proiektuaren gizarte ekintzaren alorra, eztabaidan jartzen baitu
bizitegi lagunduen eta larrialdietarako bizilekuen eraikitzea.
Egiteko hori ez bada egiten horren hartzaile izan litezkeen jendeak
ongi ezagutuz, haien nondik norakoak, haien mugikortasunak
ongi ezagutuz, arrapostuak lekuz kanpokoak eta desegokiak
izan litezke. Bizilekuen Tokiko Plan bat dimentsio orotan baliagarri
izateko, prekarietatearen behatoki baten baliabideetan oinarritu
behar da.
Gisa berean, Hirigunearen mailan mugikortasun alorrean eraiki
arrapostuek kontuan hartu behar dituzte prekarietatean direnen

edo arazoak (diru zailtasunak, zahartzaroa, ezintasun bereziak…)
dituzten jendeen berezko beharrak.
Gizarte ekintza koherentea egiteko beharrezkoa den
zeharkakotasunaren gaia azaltzen duen beste alor hau dugu ere:
tarifen hautua, ez bakarrik gizarte zerbitzuak eta ekipamenduak
eskuratzeko tarifak, baina baita beste alorretakoak ere, orokorrean,
hala nola garraioak, ura, kultura hornikuntzak... Lanposturik
gabe aspaldi direnak gizarteratzearen gaiak kezkatzen du Euskal
Elkargoa, eta asmatu edo indartu beharreko arrapostu berrietaz
(gizarteratze klausula sartzea merkatu publikoetan, ekonomia
jardunaren bidezko gizarteratze egiturak sostengatzea) gogoetan da.
Eredu horiek guztiek erakusten dute nola gizarte kohesio
proiektuak aukera emanen duen biztanleei eman arrapostuen
koherentzia indartzeko, gizarte gaia sartuz Euskal Elkargoaren
sektorekako politikak zeharkatzen dituen kezka gisa.
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BIZTANLE BERRIAK
HARTZEA

➜ Demografia dinamika oso azkarra azken urteotan, migrazio balantza
positibo baten pean

Biztanleriaren bilakaeraren faktoreak
Iturria: Insee, RP 19562-2014
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BALANTZA NATURALA
MIGRAZIO BALANTZA
BIZTANLERIAREN BILAKAERA (BALIO AFIXATUA)

Migrazio joan-etorri garrantzitsuek, lurraldeen arabera bereiziturik, behar bereziak
dituzten familia berriak dakarzkigute.
Ipar Euskal Herriko biztanleria erruz emendatu da: Nazio
mailekoa baino bi aldiz handiagoa da (datuak ditugun azken
bost urteotan). Bi fenomenoren gainean eraiki da: alde batetik
bada balantza natural negatiboa, eta beste aldetik, migrazio
balantza oso-oso garrantzitsua. Migrazio balantzak berak soilik
dakarkigu biztanlerian orotara gertatzen den emendatzea.
Halarik ere, egoera hori ez da homogeneoa.

Sektore batzuetan biztanleria gutxitu da, baina Errobi-Aturri
sektoreak, berriz, Ipar Euskal Herrian orotara ematen den
emendatzea baino emendatze handiagoa du. Gazteriaren
(15/25 urte) balantza negatiboa da eta familiak (30-40 urte)
eta adinekoak (60-70 urte) dira demografia emendatzearen bi
zutabeak.
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FAMILIEN BEHARRAK
ASETZEKO ADINA
BIZITEGI ERAIKITZEA

➜ Familien batezbesteko izaria arras gutxitu da;

horrek tentsio handiak dakartza bizitegietan, batez ere kostaldean

Familien batezbesteko izaria 2014. urtean
Iturriak: Insee, 2014
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Bizitegi gero eta gutxiago beterik
2,3

Lurraldeak bizitegi berriak eraiki behar ditu orain duen
biztanleria bederen atxiki nahi badu. Azken bost urteotan,
biztanleria emendatu da eta orain 13 900 biztanle gehiago
ditugu eta 10 200 bizitegi nagusi gehiago. Horrek dakar
bizitegi nagusi berri bakoitzeko 1,4 pertsona baino gutxiago
izatea. Egoera horren arrazoia da erregularki ari dela gutxitzen
bizitegi bakoitzean bizi diren jendeen kopurua biztanleriaren
zahartzeagatik, migrazioagatik, guraso bakarraren fenomenoaren

areagotzeagatik, bai eta familiako haur kopurua gutxitzeagatik
ere. Aldi berean, gero eta bizitegi gehiagok biztanle gutxiegi
du, hau da, bizitegiaren izaria bertan bizi diren pertsonen
kopururako handiegia da. Egun, hamar bizitegitatik bat
pertsona bakarrak okupatzen du. Azken 25 urteotan, egoera
horrek bider bi egin du (27 000 bizitegietatik 1990. urtean 57
000 bizitegietara 2014. urtean, pertsona bakarrak okupaturik).
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GURASO BAKARREKO
FAMILIEN AHULTASUNA
KONTUAN HARTZEA
0- 25 ur te
ar te ko ha ur ra
du te n fa m ili en

➜ Guraso bakarreko familien ehunekoa arras
emendatu da

1gura/4so

Familien bilakaera 2009 eta 2014 artean
(+1 340 familia)

ba ka rrekoa k
di ra

Euskal Elkargoa

+ 1379 familia
1 edo 2 haurrekin

+511

-38 familia
ugari

+868

+5

-43

+ 873

Euskal familia berrien %65 guraso
bakarrekoak dira.
Guraso bakarraren fenomenoak politika publikoetan eraginen du
Guraso bakarraren fenomenoaren tasa erregularki emendatzen
ari da, batez ere Euskal Kostaldearen iparraldean (guraso
bakarraren fenomenoaren gorakadaren % 40 lurralde
horretan ematen da). Sorkuntzen kopurua ez da 2000. urteen
hastapenetik hona goratu. Halarik ere, Ipar Euskal Herriak
behar anitz ditu haurren alorrean. Izan ere, bertan bizitegia
duten familiez gain (hau da, gurasoak lurraldean geratzen

direneko sorkuntzak), badatoz kanpotik hemen kokatzera haur
txikiak dituzten familiak. Horrez gain, emazteen jardute tasak
oso gora dira (25 eta 54 urte arteko emazteen ia % 90 lanean
edo lan bila dira, alegia, nazio mailakoa baino tasa goragoa).
Haurrentzako jardueren beharrak edo zaintza beharrak oso
garrantzitsuak dira haurrak dituzten familientzat.
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GAZTEAK LANBIDEAN
LAGUNTZEA

➜ Gero eta formakuntza handiagoa duten gazteak baina erdibideko
diru sartze apalena dutenen biztanle tartean direnak

Eskolagabe eta diploma gabe diren mutil
eta nesken partea

15-29 urte arteko gazteen formakuntza maila
Euskal Elkargoa

Euskal Elkargoa
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Gizarte Beharren Azterketatik hartua
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Gazteek gero eta formakuntza handiagoa dute, baina alde nabarmena dago mutil
eta nesken artean goi mailako ikasketetara heltzeari dagokionean. Autonomo diren
gazteak dira erdibideko diru sartze apalena duten biztanleak.
25 eta 29 urte arteko nesken % 52 goi irakaskuntzako
diplomadun dira; adin bereko mutilen artean, berriz % 36 dira
goi irakaskuntzako diplomadun. Formakuntza mailan ageri den
alde hori agertzen da bizitegiari loturiko autonomiaren alorrean
ere eta, hartara, adin bereko neskak maizago dira beren bizitegi
berean mutilak baino. Paradoxikoki, ez lanean ez formakuntzan
diren gazteen kopurua emendatzen ari da.

Horrez gain, gazteak dira erdibideko bizi maila apalena duen
belaunaldia. Halatan, bada, autonomo diren gazteen % 50 bizi
dira 1471 euro baino gutxiagorekin (kontuan hartuz baita gizarte
laguntzak, bizitegirako laguntzak…). Bizitegirako aurrekontuak
familia baten aurrekontu osoaren herenaren mugetan izan behar
delarik, euskal gazteen erdiak hilean 455 euro baino gutxiago
gastatu beharko luke bizitegirako (karga guztiak barne).
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BIZTANLERIAREN ZAHARTZEAREN
ONDORIOEI AITZINA HARTZEA

➜ Biztanleriaren zahartzearen areagotzea, eta horrez gain,
laguntzaileak/lagunduak proportzioaren gutxitzea
Adineko belaunaldien bilakaeraren proiekzioa

Laguntzaileak/lagunduak ratioa:
Mendeko pertsona batez
ardura daitezkeen
pertsonen kopurua.

Iturriak: Insee, RP 2014 & Projections © Compas
Euskal Elkargoa
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2014

2019

Compas proiekzioak
2024
2029
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ETXEAN BAKARRIK BIZI DIREN ADINEKO PERTSONA
GUZTIEN ARTEKO PARTEA

Iturriak: Insee, RP 2014

Adinekoen biztanleria gainerako adin tarte guztiak baino gehiago emendatzen da.
85 urtetik gorakoak % 50ean emendatuko dira 2014 eta 2029 artean.
60 urtetik gorakoak biztanleria osoaren % 30 dira; tasa hori
departamenduan, eskualdean edo nazio mailan oro har dutena
baino goragoa da (5 puntu gorago). Orain arte ikusi dinamikek
horrela jarraituz gero, 2020ko hamarkadaren hondarrean
biztanleriaren herena izanen da 60 urtetik gorakoa. Bilakaera
horrek azkarki emendatuko ditu jendeak etxean atxikitzeko
beharko diren baliabideak, egungo bizitegien egokitzekoak,

bizimoduak berritzekoak (zahar etxeak, bizileku partekatuak,
belaunaldien arteko bizitegiak...), bakartasunaren aurka
borrokatzekoak. Aldi berean, laguntzaileen (55-65 urtekoak)
eta 85 urtetik gorakoen arteko ratioa apaltzen joanen da
etengabe denbora tarte horretan. Tokiko kolektibitateek
asmamena beharko dute behar horien guztien emendatzeari
buru emateko.
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Faire face à la grande précarité

PREKARIETATEARI BURU EMATEA

➜ Guraso bakardun familiak eta gazteak ditu pobreziak gehien jotzen
Bizi maila gorena
duten lurraldeak

Hileko erdibideko bizi maila 2014an
Iturriak: Insee, 2014

1691
1837

1655

1574

1860

1820
1802
1778

1961
1956

1702

1840
2161

1572

14551618
1682

1620

1674

1618
1715

1793

1555

1630

Erdibideko bizi maila:
Biztanleria bi zati berdinetan
banatzen du; hartara, biztanleen
% 50ak bizi maila goragoa
du eta beste % 50ak, berriz,
bizi maila apalagoa.

1645

1464

1602
1653

1673 1684

1800
1833

1442

nd

1443
1446

1356
1388

1483
1589
1768
1449
nd
1557 1690
1383
1699
1519
1680
1576
1575
1546
1540
1314
1624

1337

1339

1653

1277

1357

1152

1186

1597 1619
1521 1721
1532

1389

1594

1426

1668
1590
nd 1814

1485

nd
1630

1641
1474

nd

1444

1624

1678 1421

1431 1562
1586

nd

1696

1719

1469
nd

nd

1538

1570

1788
0 1564 1497

1611
1605

1632

2 000 € baino gehiago

1734

1602
1347 1318
nd
1521

nd

1400

1743

1648
1956

1548 1708

1728

1505

1598
1532

1545

1492

1522

1643

1392

1422

1571
1685

1670
1642

1642

1675

1690

1679

1 710 e

1573

1704

1500

1799

1715
1790

1828

1852

1845

1750
1722

1913

1920

1801

1718

1618

1843

1844

1951

Ipar Euskal
Herriko erdibideko
bizi maila

1519

nd
1824

nd

1800 € eta 2 000 € artean
1337

1600 € eta 1 800 € artean

1 717€

1400 € eta 1600 € artean
1400 € baino gutxiago
HERRIEN INGURUA
E.D.: EZ DA DATURIK

1 710€

1396

1 825€

1 641€

Bizi maila ahulenak
dituzten lurraldeak
1 560€

Ia 36 000 pertsona dira pobrezia atalasearen azpian. Prekaritate larria areagotzen
ari da lurraldean.
1710 eurokoa izanik, euskal biztanleen erdibideko bizi maila
nazio mailakoaren heinekoa da (hilean 10 euro gorabehera),
baina dispertsio zertxobait gutxiagorekin. Bizi mailak
familiaren baliabide guztiak hartzen ditu kontuan (lanetik
datozen diru sartzeak, erretreta, gizarte laguntzak, etab.).
Pobrezia tasa (erdibideko diru sartzea baino % 60 gutxiago,

hau da, hilean 1000 euro) % 12koa da Ipar Euskal Herrian eta
%15ekoa, berriz, nazio mailan. Ia 36 000 pertsona direlarik
egoera horretan, pobrezia handiagoa da 30 urtez pekoentzat
(% 19) eta guraso bakarreko familientzat (% 27); haurrik
gabeko bikoteen kasuan, berriz, % 5ekoa besterik ez da.
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ESKUHARTZE EREMUA
kohesio proiektuak hainbat eskuhartze eremu ditu. Lehen haurtzaroa, haurtzaroa,
➜ Gizarte
gazteria eta osasuna Euskal Elkargoaren zerbitzuek eramanen dituzte zuzenean.
Autonomia eta prekarietatea sortzeko den Gizarte Ekintzarako Herriarteko
Zentro baten kargu izanen dira. Proiektu horrek bi asmo ditu:

GIZARTE GARAPENA prebentzio nozioari loturik da. Proiektuak
egiten ditu, ikusten diren beharrei erantzuteko eta taldean
aritzeko ahalaren arabera, pertsonak, elkarteak, erakunde
publikoak eta abar bilduz.
Gizarte garapenak tokian tokiko esperimentazioak egiteko aukera
ematen du, gero, ebaluaketa baten ondoren, egoki balitz, beste
lekuetara hedatzeko. Gizarte arazoak zeharka lantzen laguntzen
du, Euskal Elkargoaren sektorekako gainerako politiken bitartez
(bizilekua, mugikortasunak, ekonomiaren garapena, ekologia
trantsizioa...).
Halatan, bada, Euskal Elkargoaren jarduna Departamendu
Kontseiluarenaren osagarri izanen da. Izan ere, Gizarte Kohesio
Proiektuak Departamendu Kontseiluaren eskemak kontuan
hartzen ditu (autonomiarako eskema, haurren eta familien
eskema, Departamenduaren gizarteratze plana). Proiektu logika
batean kokatuz, Euskal Elkargoak gizarte osoak parte har dezan
bilatzen du eta ez bakarrik norbanakoentzako laguntza soilak
garatzea. Departamenduak bete-betean atxikitzen du dituen
ahalmen berezien kudeaketa (PMI, ASE, RSA, APA, PCh...).

GIZARTE GARAPENA
Elkargoaren Interesekoa Ipar
Euskal Herri osoan
Lehen haurtzaroa /haurtzaroa

Euskal
Elkargoa

Gazteak

ZERBITZUEN KUDEAKETA biztanleei gizarte laguntzak
eskaintzean datza. Adibide gisa, Euskal Elkargoak kudeatzen
ditu haurtzaindegiak eta aisialdi harreralekuak. Dituen Gizarte
Ekintzarako Herriarteko 3 zentroak (Bidaxuneko lurraldekoa,
Garazi-Baigorrikoa, Xuberokoa) 2019ko urtarrilaren lehenean
desagertuko dira eta, gaur egun, etxeko laguntza zerbitzua
ematen dute eta janaria etxera ekartzea garatzen ari dira ere.
Gizarte kohesio proiektuaren bidez, subsidiariotasun
printzipioa aplikatuko da zerbitzuen kudeaketari
dagokionean. Elkargoak ez du jadanik herriartekoak diren
zerbitzuetan besterik eskuhartuko. Gainerakoetan, herriek
jarraituko dute beren zerbitzuak kudeatzen. Hala izanen
da lehen haurtzaruko eta haurtzaro zerbitzuetan nola
herriarteko zentroen (GEHZ-CIAS) esku diren autonomia
eta prekarietateari buruzkoetan ere. Herriarteko zentroa,
halakoetan, euskal barnealdean arituko da soilik eta herrien
zentroen (GEUZ-CCAS) esku utziko du jadanik egun betetzen
dituzten zereginak betetzen jarrai dezaten.

ZERBITZUEN KUDEAKETA
Elkargoaren Interesekoa Ipar
Euskal Herriaren alde batean

Udalaren gaitasuna

Lehen haurtzaroa / haurtzaroa
lhehengo HeLEPen jarraian

Osasuna

ESKUMENA
Atxiki duten Herriak

Autonomia/ Prekarietatea

Gizarte
Ekintzarako
Herriarteko
Zentroa

Autonomia/
prekarietatea

Euskal barnealdean

E uskal E lka rgoaren Giza rte Kohesio Proiek tua
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GEUZ
Gizarte Ekintzarako
Udal Zentroak

Lehen haurtzaroa / haurtzaroa
ZERBITZUEN KUDEAKETA

GIZARTE GARAPENA
● Haur txikien eta haurren alorrean diren beharrak ebaluatzen eta Ipar

● Hornikuntzen kudeaketa 8 eremutan (Xuberoa, Garazi-Bai-

Euskal Herri osorako ekimenak koordinatzen ditu, herriekin, FLKrekin
eta CD64 erakundearekin batera.

gorri, Iholdi-Oztibarre, Amikuze, Bidaxuneko lurraldea, Errobi,
Errobi-Aturri, Hazparneko lurraldearen alde bat): 10 haurtzaindegi kolektibitateak zuzenean kudeaturik, 14 haurtzaindegi
elkarteekin hitzartuak, etxeko haurtzainen 3 sare, 2 familia
haurtzaindegi.
● Ostatatze gabeko aisialdi harlekuen kudeaketa 5 eremutan
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(Xuberoa, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre, Amikuze,
Bidaxuneko lurraldea), eta Bidaxuneko eskola jantokiarena.

Euskal Elkargoa
●

Euskal Elkargoa

E lkargoaren Interesekoa
Ipar Euskal Herri osoan

●

E Lkargoaren interesekoa Ipar
Euskal Herriko alde batean

Gazteria
GIZARTE GARAPENA
● Nerabeak laguntzeko egituren diruzko sostengua.
● Diruzko sostengua gazteek gidatu elkarte eta esperimentazioentzat.

Euskal Elkargoa

E rakundeen arteko koordinazioa (bereziki gazte informazio puntuen sarea).
● Lurraldearen gaitasunen eskola (lanbide orientabidea tokiko lanpostuen
ahalaren arabera).
●

➜

2018an, Azia elkarteak 20 urteak ospatu ditu eta Xuberoko
Enplegu Gida argitaratu. Bi gertakari garrantzitsu bere ekintzen
bitartez Zuberoaren garapenean parte hartzen duen xuberotar
gazteen elkarte horrentzat. Enpleguaren gidak Zuberoan diren
lanbideen eta lanpostuen ekonomia ematen du ezagutzera, gazteei
proiektuak egiteko orientabideak eman nahiz. Zazpi jardun sektore
eman ditu argitara eta haien artean 10 urteotan lanpostu kopurua
emendatu duten sektoreak, hala nola asmakuntza-ikerketa.
Gazteen lekukotza filmatuak ere badira hitzen hornitzeko.

●

E lkargoaren Interesekoa
Ipar Euskal Herri osoan

Euskal Elkargoak Adoenia izeneko Nerabeen Etxea
➜ sostengatzen
du; etxe horrek prebentzio lana egiten du
nerabeekin eta haien senideekin, lurraldeko hainbat herritan.
Elkargoak Amikuzeko laminak elkartea ere laguntzen
➜ Euskal
du egiten duen Gazte Informazio Puntu funtzioan.

E uskal E lka rgoaren Giza rte Kohesio Proiek tua
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Osasuna

Petite enfance/enfance

GIZARTE GARAPENA
●O
 sasun

Etxe diziplina anitzekoak egitea medikuntza eskaintza gutxiegi duten
aldeetan, Eskualdeko Osasun Agentziaren Eskualdeko Osasun proiektuari jarraikiz
(adibidez: Mauleko, Atharratzeko eta Donapaleuko Osasun Etxeak).

● Tokiko Osasun Kontratua, prebentzioa areagotzeko Euskal Elkargoaren sektorekako
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politiken bitartez.

Barkoxeko Osasun Etxea

E uskal Elkargoar en Gizarte Kohesio Proiek t ua
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Euskal Elkargoa
●

E lkargoaren Interesekoa
Ipar Euskal Herri osoan

Autonomia
GIZARTE GARAPENA

ZERBITZUEN KUDEAKETA

● Menpeko diren pertsonak etxean atxikitzea areagotzeko

● E txeko laguntza eta janari eramate zerbitzuak sortu

ekimenak sostengatzea (esperimentazioak,
enplegatzaile taldeak, pertsonen laguntzeko lanbideei
balioa ematea...).
● Autonomiako egoitzak diruztatzea (AML-PLS: Alokairu
Mailegu Lagundua) eta mailegurako bermeak.
● Bizitegiak egokitzeko lanen diruztatzea (IOP-PIG: Interes
Orokorreko programa).
●N
 orberaren etxearen eta zahar etxearen arteko
bizimoldeen garapena (etxea partekatzea, bizileku
lagundu partekatua...).
●M
 ugikortasun molde berriak adinekoentzat eta
ezintasun bereziren bat dutenentzat.
●6
 0-75 urte artekoek herritar bizitzan parte har dezaten
bultzatzea.

eta kudeatzea herriarte mailan, Bidaxuneko lurraldean,
Garazi-Baigorrin, Xiberoan, Amikuzen, Iholdi Oztibarren
eta Hazparneko lurraldean.
horiek harmonizatuko ditugu, lurralde
➜ Zerbitzu
guztien arteko berdintasuna bermatzeko,
kolektibitateak zuzenean kudeaturik edo
elkarteekin sinatu hitzarmenen bitartez.
Hartara, gaur egun janaria etxera eramateko
zerbitzu gabe diren alde zenbaitetara eramanen
dugu zerbitzua.

Gizarte Ekintzarako
Herriarteko Zentroa
●

E lkargoaren Interesekoa Ipar
Euskal Herri osoan

Gizarte Ekintzarako
Herriarteko Zentroa
●

E Lkargoaren interesekoa Ipar
Euskal Herriko alde batean

E uskal E lka rgoaren Giza rte Kohesio Proiek tua
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Prekarietatea
ZERBITZUEN KUDEAKETA

GIZARTE GARAPENA
● K
 ontuan

hartzea gizartean diren bizileku (BTP-PLh) eta
mugikortasun beharrak.
● Euskal Elkargoaren mailan egitea Larrialdietarako Bizileku
Eskema.
● Ipar Euskal Herri osoan, prekarietate larriari loturiko
hornikuntzak egin, kudea edota jendeen eskura jartzea.
● Eguneko harrera areagotzea.
● Elikagai laguntza koordinatzea.
● Tarifa lagunduak plantan ematea (ura, garraioak, kultura...).
● Merkatu publikoetan gizarteratze klausula hedatzea.
● Ekonomiazko jardunen bidez gizarteratzeko proiektuak
sortzen laguntzea (gizarte inkubagailua).
● Elkartasun elkarteen eta prekarietatearen behatokia
egituratzen laguntzea.

●Z
 enbait

zerbitzu sortu eta kudeatzea, nola diren
elkartasunezko janari saltegia, helbide eskaintzak,
gizarte laguntza eskatzeko dosierrak egiteko
laguntza, honako lurralde hauetan: Bidaxuneko
lurraldean, Garazi-Baigorrin, Zuberoan, Amikuzen,
Iholdi-Oztibarren.

laguntzarako Herriarteko Zentroak
➜ Gizarte
(GLHZ-CIAS) lurralde horietako herriak lagun
ditzake helbide eskaintzak kudeatzen edo
gizarte laguntza eskatzeko dosierrak egiten
(zahar etxean ostatatzearen diruztatzea,
adibidez).
Elkartasunezko janari saltegia geografian heda
liteke; gaur egun, Garazi Baigorri eta Zuberoko
lurraldeak zerbitzatzen ditu.

Gizarte Ekintzarako
Herriarteko Zentroa
●

E lkargoaren Interesekoa
Ipar Euskal Herri osoan

Gizarte Ekintzarako
Herriarteko Zentroa
●

E lkargoaren Interesekoa Ipar
Euskal Herriaren alde batean
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➜

Elikagai bankua - Baiona

2019ko udaberrian, Baionako elikagai bankuak eraikin funtzional bat
ukanen du Baionako Mousseroles-eko burdinolak zirenen lekuan, Euskal
Elkargoarena baita leku hori orain. Elkargoak, Elikagaien Bankuak hala
eskatu ziolarik, 1500 m2 zabal den eraikina egiteari ekin dio. Elikagaiak
biltzeko lekuak, prestatzeko eta sailkatzeko lekuak, bulegoak eta
boluntarioentzat egokitu lekuak ere proposatzen dira bertan. Ipar Euskal
Herriko 5000tik gora onuradunen nahiei erantzuteko baldintzak beteko
ditu lekuak. Kostua: 1,8 miliar euro.
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Euskal Herriko lehen gizarte laguntzako
➜ Ipar
hotelak «Gilles-en etxea» 2012an ireki zituen
ateak Biarritz-La Négresse-n. Euskal KostaldeaAturri hirigunea zenak eraiki zuen eraikin hori bere
lursail batean. 20 gela ditu behartsuenak bertan
hartu eta laguntzeko; egunerokoan, Atherbea
dugu kudeatzailea. Euskal Elkargoak ostatatzearen
funtzionamenduan hartzen du parte. Urtero, 400 pertsona
baino gehiagok hartzen dute bertan ostatu.

Gilles hotela - Biarritz
E uskal E lkar goaren Giza rt e Kohesio Proiek tua
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Euskal Elkargoa
Foch etorbidea, 15
64 115 Baiona Cedex
Diagnostiko osoa webgune honetan duzu:

communaute-paysbasque.fr

